
כתב: שוקה רווק

צילם: זיו שרצר

בין פטרה לעבדת 
מסע בין שתי ערים עתיקות

תולדות דרך הבשמים
שבילים במדבר נוצרו במהלך אלפי שנים; שבילים שיצרו בעלי חיים 
שהובילו אל מקורות מים, שבילי ציידים ושבילים של אורחות מדבר 
שהוליכו מטענים וסחורות בדרכי הסחר של העולם העתיק. הדרכים 
הים  ונמלי  הארץ  מרכז  הערבה,  אל  ערב  האי  חצי  מדרום  שהובילו 
התיכון נודעו לימים בשם "דרכי הבשמים", דרכים שחצו את הערבה 

ועלו וחצו את הנגב בואך הים התיכון..

דרכי  את  שהכירו  שבטים  הנבטים,  הופיעו  לפנה"ס  הרביעית  במאה 
בידי  כונו  הם  המדבר"  "אדוני  המים שלאורכם;  מקורות  ואת  המדבר 
ובהולכתן, עמוסות שמני  גמלים  החוקרים. הם החלו בארגון שיירות 
מור ולבונה שיוצרו בדרום תימן, אשר להם היה ביקוש עצום בממלכות 
ההלניסטיות והרומיות. אחת הדרכים הראשיות הייתה דרך הבשמים, 
תימן  של  ההר  שדרת  דרך  ערב  האי  חצי  שבדרום  מתימן  שהובילה 
הרי  של  ההר  שדרת  דרך  סעודיה,  של  הצפוני  המדבר  ודרך  וסעודיה 
אדום אל פטרה; ממנה ירדה בנקבים )דרכים מוסדרות במדרגות וקירות 
תומכים( במתלול הרי אדום הצונחים לערבה; מכאן המשיכה הדרך אל 
אורחן מור שבעבר דבק בו השם מואה, מצד קצרה, מצד נקרות, משם 
לחאן סהרונים, חוצה את מכתש רמון ומטפסת במעלה התלול יחסית 
של נקב )מעלה( מחמל אל מצד מחמל. מכאן הדרך קלה יחסית למצד 

גרפון, רמת נפחא והעיר הנבטית עבדת, ואל חניית שיירות הגמלים.

הראשונה  המאה  במהלך  פריחתה  לשיא  הגיעה  הבשמים  דרך 
הפכה  אלה  בשנים  לספירה.  הראשונה  המאה  שלהי  ועד  לפנה"ס 
פטרה לבירת הממלכה הנבטית, ולאורך הדרכים הוקמו תחנות דרך 
וח'אנים ללינת לילה ליד מקורות מים. הגמלים של אותם ימים גמאו 

40-35 ק"מ ליום. 

לספירה,   106 בשנת  ובערבה.  בנגב  אחיזתם  את  ביססו  הרומאים 
בימי טרייאנוס הקיסר הרומאי, הפכה הממלכה הנבטית ל"פרובינקיה 
הפכו  הנבטים,  הבשמים.  דרך  של  ערכה  ירד  אלה  בשנים  ערביקה". 
ובבניית  מים  בהולכת  שלהם  הידע  ניצול  תוך  לחקלאים,  בהדרגה 
היום  שעד  מדברית  חקלאות  של  לתרבות  זרימה  בערוצי  טרסות 
אנחנו רחוקים מלחקות אותה. בראשית המאה השניה לספירה מיקמו 
הרומאים את הלגיון העשירי הרומי באלה )אילת, עקבה של היום(, 
הורחבו,  הבשמים  דרכי  ובעבדת.  בפטרה  צבא  מחנות  הקימו  ואף 
שופצו, והפכו להיות דרכים צבאיות. רוחבן של הדרכים המשופצות 
היה ארבעה-חמישה מ', והן לוו באבני שוליים. לאורכן הוצבו אבני 
מיל, במרחק 1,480 מ' זו מזו. כך שופצה הדרך מאלה לפטרה. במחצית 
השנייה של המאה השנייה לספירה שופצה דרך הבשמים מאורחן מור 

לעבדת, ונקבעו בה אבני מיל לכבודם של קיסרי רומא באותה עת.
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בין פטרה לעבדת 
מסע בין שתי ערים עתיקות

<< לאחר חציית פטרה ניצב בפנינו ההר 
אום אל-ביארה, הקשה לעלייה.



למרבה הפלא, לא הותקנה דרך צבאית ראשית בין פטרה לאורחן מור 
שבערבה, וכך נותרו הנקבים התלולים היורדים מפטרה לערבה כשאף 
ידי  על  שנערכו  בסקרים  מוסדרת.  צבאית  לדרך  הפך  לא  מהם  אחד 
פרופ' חיים בן דוד, ממכללת כנרת, ועל ידי כותב שורות אלה, אותרו 
חמישה נקבים היורדים מפטרה לערבה, חלקם ראויים למעבר גמלים 

גם היום וחלקם פחות.

כיבוש הארץ על ידי האסלאם חתם את התקופה הביזנטית, תרבות 
החקלאות המדברית פסקה, הדרכים העתיקות החוצות יבשות ננטשו, 
על   התפרס  המדבר  שיממון  בנגב.  הנבטיות  הערים  נעזבו  ובהדרגה 

הרי הנגב והרי אדום.

האתרים  את  העמוקה  מתרדמתם  העירו  נוסעים  ומחקרי  סקרים   
הנבטיים/רומיים/ביזנטיים, וגילו מחדש את הערים העזובות. ראשון 
המגלים, החוקר השווייצרי בוקהרט, גילה ב-1812 את פטרה, עבדת 
נתגלתה בראשית המאה ה-20, ב - 1902 ערך  החוקר הצ'כי מוסיל 
לעיר.  הסמוך  הצבאי  והמחנה  המערות  עבדת,  העיר  של  יסודי  סקר 
העבר  את  שחשפו  ארכיאולוגיות  בחפירות  החלו  נוספים  חוקרים 
"החברה  חוקרי  ידי  על  להיחשף  החלה  הבשמים  דרך  גם  המפואר. 
הממלכתית הבריטית", שגילו נתיבים עתיקים, בהם גם דרך הבשמים 

ודרך "מעלה העקרבים הרומי". 

ערי  של  הארכיאולוגיות  החפירות  את  הוביל  נגב  אברהם  פרופ' 
יצאו   1965/6 כולה. בשנת  ושפך אור על התרבות הנבטית  הנבטים, 
שני חוקרים צעירים מבית ספר שדה שדה בוקר, לימים פרופ' יורם 
צפריר ז"ל וד"ר זאב משל לסקר מקיף על קטע הדרך מעבדת לח'אן 
סהרונים שבמכתש רמון. היה זה הסקר היסודי ביותר של קטע הדרך 

הזה עד היום. 

במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 נערכו בנגב חפירות הצלה בידי 
נקרות, מצד קצרה,  ובור  ובהן נחשפו אתרים כמו מצד  רודולף כהן, 
אורחן מור בערבה ואתרים לאורך דרכי הבשמים שהיו עד אז תילי 
הבשמים  דרך  הוכרזו  מרובים,  מאמצים  לאחר   ,2005 בשנת  אבנים. 

הבשמים  דרך  אולם  עולמית.  מורשת  כנכסי  שלאורכה  והאתרים 
נותרה נטושה, ולא ניתן להלך בה מהערבה לעבדת כיוון ששני קטעים 
מזה  אסורה.  בהם  וההליכה  הנגב  הר  טבע  בשמורת  עוברים  מהדרך 
לסמן  והגנים  הטבע  רשות  את  לשכנע  מאמצים  נעשים  שנים  כמה 
את השבילים הללו כך שאפשר יהיה להלך ברציפות מהערבה לעבדת 
ולשחזר את מסעות העבר. עד כה המאמצים לא נשאו פרי, וכל טיול 

בנתיב מחייב תיאום מיוחד. 

ימים,  חמישה  בן  רגלי  מסע  לערוך  הרעיון  נולד  האחרונה  בשנה 
שמתחיל בפטרה, גולש לערבה ועולה לעבדת - מסע מחבר ארצות. 
תיירנים,  דרך,  מורי  ו-20  ישראלים  מטיילים   50 השתתפו  במסע 
דרך,  מורי  השתתפו  הישראלי  בצד  ירדנים.   תיירות  אתרי  ומנהלי 
והגנים,  הטבע  מרשות  ומדריכים  בדרום  שדה  ספר  מבתי  מדריכים 
כדי  למסע  הגיעו  כולם  הצועדים.  של  הגיל  ממוצע  את  שהוריד  מה 
ממלכת  את  שחצו  המדבר  אורחות  של  העתיק  הנתיב  את  להכיר 
ירדן וישראל. לצערנו, לירדנים שטיילו איתנו לא ניתן להנפיק ויזות 
לישראל, והם טיילו רק בחלק הירדני של דרך הבשמים. אולי בעתיד 

ייווצר נתיב לשיתוף פעולה ולקשרי שלום הדוקים עוד יותר.

סיפורו של מסע:  
החלק של המסע בירדן נוהל על ידי יוני שטרן ממועצה אזורית חבל 
מטיולי אקו- ותומר שאולוב  המלח,  וים  ערבה  ומכון מחקר  אילות 

אילת בסיוע המשרד הממשלתי לשיתוף פעולה אזורי. בצד הישראלי 
נוהל המסע על ידי זיו שרצר, רכז הדרכה בבית ספר שדה בוקר. את 
המסע הדריכו לכל אורכו פרופ' חיים בן דוד, ד"ר עוזי אבנר, זיו שרצר 

וכותב שורות אלה; מסע מדהים במלוא מובן המילה.

לכנס  תוכנית  נבנתה   .2018 בפברואר  ל-18  נקבע  הסופי  התאריך 
אלה  המסע.  תחילת  לפני  יום  בפטרה,  המשתתפים  עם  והיכרות 
לסיור  השבוע  בסוף  יצאו  וסביבתה  בפטרה  ולבקר  להקדים  שרצו 
הרצאות  וכנס  משתתפים  מפגש  לאחר  פטרה.  באתרי  מקיף 
התקבצנו למסע 20 ירדנים ו-53 ישראלים, ש-20 מתוכם הלכו כל 

הדרך מפטרה לעבדת. 
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התלול  בנקב  הגמלים  עם  יורדים   >>
והמסוקל לכיוון הערבה.
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נבי  הר  עוקף  דרומי  בנתיב  הובילו את המסע. התחלנו  גמלים  שני 
ארון )1,330 מ'( תוך ניצול ההזדמנות לטפס אל ג'בל אום אל ביארה 
מפסגת  המקראית.  אדום  בירת  "סלע"  עם  המזוהה  מים(,  )בורות 
והרי  פטרה,  אתר  נשקף  הייחודיות,  התצפית  מנקודות  אחת  ההר, 
מים.  בורות  וכמובן  קדום  על ההר מקדש  עוטרים אותה.  חול  אבן 
המשכנו אל ג'בל נבי ארון, המזוהה על פי אחת המסורות עם הור 
של  אירוח  באוהלי  ההר,  לרגלי  חנינו  אהרון.  נקבר  שעליו  ההר 
והוגשו לנו ארוחות כמיטב המסורת הבדואית המבורכת.  בדואים, 

סיימנו בסיפורי מדבר מסביב למדורה. 

היורדת  נוחה  דרך  הרומי,  הנתיב  על  והמשכנו  קום  השכמנו  למחרת 
לערבה דרך נקב אום חשיבה ל"אלה  הרומית". ערכנו תצפית מדהימה 
)שביל  לנקב  הגענו  ובמהרה  לערבה,  הצונחים  גיאולוגיים  שברים  אל 
גמלים( קמר היורד ליד שני מגדלי שמירה קטנים מערבה אל הערבה. 
כאן באה שעת מבחנם של הגמלים: האם יצליחו לרדת בשביל תלול זה?

שאפשרו  ובנויים  מסוקלים  בקטעים  מבחינים  )והגמלים(  אנחנו 
ירידת שיירות גמלים בעבר. מאחר שבקטע תלול זה כבר מאות בשנים 
לא יורדים גמלים, ומחמת הבלייה שעבר השביל, נוצרו כמה מדרגות 
שהצריכו שכנוע של המגמל וגמליו להמשיך ולרדת. וכך אנחנו וגמלינו 
בהמשך  ראשון.  מבחן  עברנו  ואכן  יותר,  ונוח  משופע  לאזור  ירדנו 
ירדנו לוואדי קמר שבו ההליכה קלה והוא משופע בעצי שיטה ובמעט 
פריחה. למותר לציין שהירדנים, המגמל וגמליו, לא הכירו את הנתיב 
הזה, וכך הזדמן לנו, שכבר הכרנו את הנקב, לאפשר לירדנים להוביל 

שם תיירות מדבר.

סיימנו את הקטע הזה באתר הנבטי א-ספייסי, שהתגלה רק לאחרונה. 
האתר חפור בחלקו וחרסים נבטיים פזורים בו, כהוכחה להיותו אתר 
חניה נבטי על דרך הבשמים. לידו מעיין צנוע שאיננו מטופל כבעבר. 

הכרחי  חול,  אבן  בסלע  חצוב  מעבר   >>
בעלייה לאום אל-ביארה.

<< אוהל בדואי חבוי ומוגן לרגלי המצוק, ולידו, 
ילדה משחקת קלאס כמו ילדות בכל העולם. 



במקום חיכו לנו טנדרים של בדואים וארוחת צוהריים נדיבה. מאחר 
שקשרינו עם משרד התיירות הירדני אינם במיטבם, לא יכולנו לעבור 
השלום.  הסכם  מאז  בו  עוברים  צופר  שחקלאי  כמו  צופר"  ב"מעבר 
הטנדרים הסיעו אותנו לאוטובוס שחיכה לנו על כביש הערבה הירדני, 
לביר מדכור שמול מושב צופר. תם החלק הירדני של המסע. נפרדנו 
בידידות מהירדנים, בתקווה שבשנה הבאה יוכלו להמשיך איתנו עד 
עבדת. נסיעה של 100 ק"מ לגבול עקבה אילת, מעבר מהיר, והמשך 

לקיבוץ לוטן ללינה לממשיכים במסע לעבדת.

בבוקר התקבצו במושב צופר כ-20 משתתפים שהמשיכו במסע ו-40 
שהצטרפו לקטע הזה - מורי דרך, חובבי דרכים עתיקות ומדבר, בהם 

מדריכי בתי ספר שדה דרומיים. 

מכאן לקח בית ספר שדה שדה בוקר פיקוד על הלוגיסטיקה )העברת 
ציוד לינה וכלכלה(, ויצאנו לדרך.

נקדים ונאמר שלפני כשש שנים בדקנו, חיים בן דוד ואני, אפשרות 
 14 יצאנו  מור שבערבה.  לח'אן  מעבדת  הגמלים"  "בקצב  הליכה  של 
יום  ימי מסע מזורז,  משתתפים, בהם מרתוניסתים מהטכניון, לשני 
אחד מפטרה לח'אן סהרונים )35 ק"מ(, יום שני מסהרונים לאורחן 
ימים עם שתי  נלך שלושה  ובסופם החלטנו שבעתיד  )33ק"מ(,  מור 

חניות לילה, והנה בא היום.

כחודש לפני המסע נאלצנו להקדים ולטפל באישור ההליכה על הדרך 
בקטעים העוברים בשמורות טבע שבתחום מכתש רמון )לבית ספר 
להליכה  עצמית  אחריות  נטילת  של  אפשרות  יש  בוקר  שדה  שדה 
בפוליסת  מגובים  טבע,  שמורות  בתחום  מסומנים  לא  שבילים  על 
ביטוח על סך 20 מיליון שקל(, ורק לאחר מכן קיבלנו אישור הליכה 

על הנתיב המקורי.

שיצא  המיוחל,  למסע  יצאנו  והיכרות,  ידע  שואף  רב,  בעם  וכך, 
לראשונה מאז הנבטים והרומאים על הדרך העתיקה, המגוונת ורבת 
גדול  נבטי-רומי  אתר  מור,  אורחן  הייתה  הראשונה  תחנתנו  ההוד. 
הכולל ח'אן שיירות, מחנה משמר רומי ואפילו מבנה גדול שבו בית 
הזה.  הצחיח  למדבר  יותר  טובים  ימים  על  הרומז  זית,  שמן  להפקת 
למותר לציין שהמתחם נמצא ליד מקור מים הנתון לגחמות הטבע: 
מכאן  המים.  שפיעת  נתיבי  את  לעיתים  המסיטות  אדמה  רעידות 
עומר,  נחל  אל  במתינות  היורדת  הרומית  הדרך  שרידי  על  המשכנו 
ערוץ החותר במצוקים של שכבות סלעי צור קמוטות. אחר כך עלינו 
בדרך ג'יפים למצד קצרה. סטינו קלות אל נחל קצרה, שערוצו משובץ 
בולבוסי צור ובהמשכו בור מים )חרבה( נבטי, שלפני שנים רבות נוקה 
על ידי חוגי נוער חצבה ושדה בוקר. עלינו בשביל חמורים קדום אל 
ד"ר  ידי  על  רבות  לפני שנים  ושופץ  רומי שנחפר  מצד קצרה, מבנה 

רודולף כהן ז"ל.

לבור  הגענו  ערב  לעת  נקרות.  ונחל  משא  נחל  אל  ירדנו  בהמשך 
ומצד נקרות. ארוחת ערב התקיימה הפעם על פי מסורת המדריכים 
הצעירים המפליאים בהכנת ארוחת ערב צמחונית. את הלילה בילינו 

תחת שמיים זרועי כוכבים.

בבוקר עצרנו ליד בור נקרות והמצד, שם נטשנו את דרך הג'יפים אל 
שבעה  כולו  שכל  שביל  זהו  נקרות.  לרמת  לעלייה  נוח  גמלים  נתיב 
שרוצה  מי  לכל  והגנים  הטבע  מרשות  מיוחד  אישור  המחייב  ק"מ, 
להלך בו, ושאנחנו נאבקים שנים רבות שיסומן. השביל עולה בצורה 
גלי  השביל  לאורך  רומית.  צבאית  ודרך  גמלים  למעלה  כיאה  מתונה 
עליהם  להוסיף  בשביל  ההולכים  נהגו  העתיקה  בעת  עתיקים.  אבן 
אבני ברכה בבחינת "עברנו כאן". לאורכה של הדרך מבנים מלווי דרך, 
שייתכן כי חלקם עתיקים יותר, כגון שיניות אבן ומקדשי דרך. הדרך 
על רמת נקרות )מצפון לקניון נחל נקרות( גולשת במתינות אל נחל 
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<< הירידה בנקב התלול איטית וקשה, 
עד כדי כך שברכי הגמלים רעדו מהמאמץ.

אל  וממשיך  מתפתל  השביל   >>
הערבה. 
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גם  רמון.  וח'אן סהרונים, ח'אן מרכזי במכתש  ארדון, מעלה דקלים 
ח'אן גדול זה, שנמצא בסמוך לעין סהרונים, נחפר ושופץ לפני זמן רב. 

כאן קיימנו חניית הסבר ומנוחה.

בהמשך פנינו אל בקעת מחמל, קטע קטן של דרך רכב רחבה ומאובקת, 
ואנחנו שוב על שביל רגלי בלבד, תחום באבני שוליים המסמנות את 
מושכת  הדרך  באתרן.  מיל  אבני  של  קבוצות  שלוש  ולאורכו  הדרך, 
גבוה  מצוק  הדעות  לכל  רמון;  מכתש  של  הצפוני  קירו  אל  צפונה 
הדורש תחכום הנדסי של מציאת מדרגה נוחה לעלייה. ואכן כך, הדרך 
מטפסת על מדרגה מתונה לעיתים במעבר חצוב צר. בתוך 45 דקות 
אל  צופה  כשהוא  המצוק  גג  על  הממוקם  מחמל  מצד  למעלה  הגענו 

העולים במעלה.

אורכו  לכל  רמון  מכתש  נשקף  וממנו  לאחרונה,  ושוקם  נחפר  המצד 
וארוחה  לילה  לחניית  הנפט  ציר  על  התמקמנו  ערב  לעת  ורוחבו. 
בדואית מסורתית שהובאה על ידי סולימאן סדאן. בתחזית ובשמיים 
נשמעו  אישיים,  אוהלים  הקמנו  גשום.  לילה  להיות  שהולך  נראה 
כל  לאוהלים.  אותנו  הבריח  שהגיע  והגשם  המדורה,  סביב  סיפורים 

הלילה זרזף עלינו הגשם, וגם בבוקר.

מכאן חיכתה לנו הפתעת המסע. הסיפור שהיה כך היה: בכל הסקרים 
והמחקרים לא נתגלו סימני דרך מכאן ועד מצד גרפון, מהלך שמונה 
וכל מי שהלך  וזאב משל  יורם צפריר  ידי  צוין כבר על  זה  ק"מ. דבר 
זיו  עלה  הערביים,  בין  בשעות  המסע,  לפני  כשבועיים  בעקבותיהם. 
מדריכיו  עם   - בוקר  שדה  שדה  ספר  בית  של  הדרכה  רכז   - שרצר 
לגבעה גבוהה, הציב ג'י פי אס, והזין אותו בנתונים של הדרך שאותה 
"ביקש"  זיו  עתה.  עד  הלכנו  ושבה  אותה  חוצות  רכב  שדרכי  הכרנו, 
עליון.  חוה  נחל  לכיוון  יותר,  לבחון אפשרות מערבית  פי אס  מהג'י 
ואכן, הוא קיבל נתיב דומה בשיפועיו ובטווח כמעט זהה,לאחר שירדו 
מעט עלו על קבוצת אבני מיל בלתי מוכרות. החשיכה החלה לרדת, 

אבל ניתן לנו רמז לתוואי בלתי מוכר.

גשם,  מעילי  עטופים  קל,  גשם  של  בבוקר  עצמנו  את  מצאנו  וכך 
אבני  תחום  נתיב  איתרנו  העלייה  בתחילת  כבר  בבוץ.  מבוססים 
יובל עליון של נחל  וגלשנו אל  שוליים, עלינו בנוחות לאותה גבעה, 
מחמל ואל אבני המיל שצוות זיו מצא, ורמז להמשך שביל. בני הנוער 
הם  מחמל.  מעלה  שבתחתית  המיל  אבני  מריכוז  מ'   1,480 מדדו 
המשיכו בספירת צעדים ו... 1,480 מ' ושוב נמצאה קבוצה נוספת של 

אבני מיל, עדיין בנחל מחמל עליון, סעיף מערבי. 
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<< מעלה מחמל, העולה ומתפתל 
ממכתש רמון אל מצד מחמל.
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מפת התוואי האבוד העובר לנחל חווה

ן מצד גרפו

מצד מחמל



עד  מעינינו  שנעלם  חדש  נתיב  על  שעלינו  הרגשנו  ותוהים  המומים 
הדרך  ברכה.  אבני  ובגלי  חציבה  בסימני  הבחנו  קטן  באוכפון  עתה. 
אלומת  עליון.  חוה  נחל  של  לכיוונו  צפון-מערבה  ומושכת  ממשיכה 
אין  ומדורג.  חצוב  לאוכף  שוב  משכה  באחו  הרועים  גמלים  שבילי 
של  קטן  לערוץ  ברדתנו  כבר  המעלה.  את  מכירים  שהגמלים  ספק 
נחל חוה, במרחק של  1,480 מ' זיהינו קבוצה מרשימה של אבני מיל 
שקועות בבוץ. מאחר שזה היה יום שישי הקצר של סוף המסע כמעט 
מצוקים  מתרוממים  חוה  נחל  של  העמוק  ערוצו  מעל  התעכבנו.  לא 
מ',   1,480 במדרון.  מטפסים  זכרים  יעלים  של  עדר  מעלינו  גבוהים, 

הפעם מאוכזבים, מצאנו רק בסיס מרובע של אבן מיל.

לסקר  כנרת  ממכללת  תלמידיו  עם  למקום  לשוב  החליט  חיים 
נבטי.  מים  בור  על  מרמזת  גיר  אבן  של  שפוכת  בהמשך  מדוקדק. 
אבן  רמזה  מ',   1,480 של  במרחק  חוה,  נחל  עם  גרפון  נחל  במפגש 
מיל גדולה שקועה עד מחציתה באדמה על הפתעה. חשבנו שתמו 
ההפתעות. מיהרנו למצד גרפון העומד בשיממונו וחורבנו )לא נחפר 
ונחפר,  שנסקר  קטע  נפחה,  רמת  לכיוון  לעלות  ממשיכים  עדיין(, 
מהגילוי  ושמחים  עליזים  מוכרת.  לא  מיל  אבן  עוד  ו...  מ'   1,480
המשכנו על רמת נפחה, על דרך מוכרת וידועה, אשר אותה סימנו  
ברוג'ומים כבר לפני כשנתיים, עם צוות שדה בוקר. האדמה רוויית 
מים, הצמחים מרימים ראש, ואנחנו מבוססים בבוץ אך מאושרים 

לגילוי  ומחכה  ק"מ, המחבר ארצות   100 סוף המסע של  להגיע אל 
וגאולה.

שכבר  לומר  שאפשר  עתה,  עד  "האבודה"  הדרך  קטע  ונאמר:  נוסיף 
ומן  הלוויינים,  האוויר,  מצילומי  נעלם  אחריה,  מחפשים  שנה   60
המחקרים, רק משום שמאות רבות של שנים לא היה בשימוש, ואפילו 
לא  במדבר,  שכוחי-אל  מעלות  שמצאו  הבריטיות,  המפות  מעצבי 

הבחינו בדרך זו.

וכך אנחנו מאבדים מעלות רבים, ואני מצטט את ד"ר זאב משל שטוען 
כבר שנים ש"נקבים הם אתרים גיאוגרפיים היסטוריים ארכיאולוגיים 

ההולכים ונעלמים, כי לא הולכים בהם".

והסטודנטים  חיים  עם  למקום  חזרנו  מכן  לאחר  שבועיים  ואכן, 
ממכללת כנרת. הרבה עיניים, נוער צעיר ונמרץ. הלכנו משתאים על 
השביל שאדמתו יבשה. הרמנו את אבני המיל שהיו שכובות ושקועות 
עד מחציתן בעפר. הכתובות נמצאו שכובות כשפניהן לקרקע ומוגנות 
מהבלייה המדברית, וכך מצאנו את הפתעת חיינו - ארבע אבני מיל 
אולי  זו  הצבאיות.  הדרכים  נבנו  שבזמנם  הקיסרים  של  כתובות  עם 
הפעם הראשונה שנמצאו שם כתובות לטיניות חרותות באבן גיר, עם 

תאריכים מדויקים של ימי שלטונם של הקיסרים.
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משתאים ושמחים לגילוי אבן   >>
המיל הראשונה בקטע החדש.

מכללת  של  הסטודנטים   >>
כנרת חושפים בידיהם אבן מיל עם 

כתובת שהיתה קבורה באדמה.



הכתובות צולמו ונשלחו לפרופ' בן איזק מהאוניברסיטה העברית, וזה 
הפענוח הראשוני שקיבלנו:

הכתובת על אחת האבנים:

 Pertinax and son, Publius Aelius Severianus, governor of
   Arabia in 193-4

 Septimius Severus הכתובת:  נמצאה  השנייה  האבן  על  הכתובת 
.and sons 195-8

שתיהן משנות ה-90 של המאה השנייה.

מצאו  משל  וזאב  צפריר  שיורם  המיל  אבני  קבוצות  שב-11  בידיעה 
יש משמעות עצומה למציאת אבני  נמצאה שום כתובת  ותיארו לא 
מיל אלה, שש קבוצות חדשות שבתוכן חמש אבני מיל עם כתובות 

המחכות לפענוח מלא.

אור  השופך  זה  קטע  למציאת  עצומה  חשיבות  שיש  נאמר,  לסיכום 
חדש על דרך הבשמים בכללותה.

עתה, כאשר ידועה לנו הדרך המקורית כולה, הכוללת קטע רגלי של 
42 ק"מ, מעבדת ועד בור נקרות, יש לסמנו ולשמרו כנתיב רגלי רצוף, 

על 17 קבוצות אבני המיל שלאורכו. 
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1. אבן מיל, שבסיסה מרובע ועליה כתובת הקיסר סוורוס.
2. אבן מיל ועליה חרותה הכתובת שמזכירה את הקיסר פראטינקאס.  
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